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21 اغسطس 2010

تس���تقبل عائل���ة بوصليب 20
املبارك  املهنئني بش���هر رمضان 
اليوم السبت وغدا 21 و22 أغسطس 
بديوان بوصليب الكائن مبنطقة 
العارضية قطعة 3 شارع 6 منزل 

2 تلفون: 24888222.

يستقبل رئيس نادي الصليبخات 
اليوم  القاسم  السابق علي شعبان 
السبت املهنئني بشهر رمضان مبنزله 
الكائن مبنطقة الصليبخات قطعة 
1 ش���ارع 100 جادة 4 منزل 25 من 

اخللف بجانب فرع قطعة 1.

عائلة بوصليب تستقبل 
المهنئين بشهر رمضان

القاسم يستقبل
المهنئين برمضان

الشيخ علي اخلالد والزميل أحمد اجلاراهلل وفراس أبوغازي

السفير األردني جمعة العبادي يهنئ الشيخ علي اخلالد برمضان

يوسف مصطفى وماجد الشطي وعبداهلل فريح واللواء عبداهلل النواف والفريق علي الدحملي وعدد من احلضور

السفير الهندي اجاي ملهوترا يبارك للشيخ جابر اخلالد

الشيخ جابر اخلالد مرحبا بسفيري استراليا واندونيسيا

الشيخ شمالن اجلراح متوسطا الشيخ جابر اخلالد والشيخ فاضل اخلالد

الشيخ فاضل اخلالد وعبداهلل الرومي والشيخ جابر اخلالد ووليد الرويح

عبداألحد امباكي يهنئ

سالم الواوان وعلي الواوان يهنئان

السفير البريطاني يقدم التهاني

الفريق غازي العمر يبارك بالشهر الفضيل

اللواء خليل الشمالي واحملامي عبداهلل الركيان وسالم الركيان وعدد من احلضور

الشيخ علي اخلالد مستقبال السفير السوري بسام عبداملجيد والسفير اللبناني د.بسام النعماني

مصطفى بودي مع الشيخ جابر اخلالد والشيخ فاضل اخلالد

أبناء خالد الجابر 
استقبلوا المهنئين بالشهر الفضيل

اس���تقبل وزير الداخلية الش���يخ جاب��������ر اخلالد والشيخ 
فاضل اخلالد ومدير اإلدارة االقتصادية ف�������ي وزارة اخلارجية 
الش���يخ علي اخلالد املهنئني بش���هر رمضان املب��������ارك حيث 
حضر جمع من الش���يوخ والنواب والوزراء والديبلوماسي���ني 
والشخصيات، وتبادل احلضور التهاني بالشهر الفضيل، سائلني 
العلي القدير أن يعيده على األمتني العربية واإلس���امية باليمن 

واخلير والبركات.

بالتعاون مع جريدة

اال�سم:              رقم االثبات:

العنوان:                     تلفون:

�سـروط امل�سابقـة

- 15000 (خم�سة ع�سر �ألف) دوالر نقد�ً و�أكرث من (50) خم�سني جائزة نقدية.

- يدخل �لقرعة كل من �أجاب عن 25 �س�ؤ�الً �سحيحاً يف �مل�سابقة و�أكرث.

- يدخل ��سم �ملت�سابق �ل�سحب مرة و�حدة، و يكتب �ال�سم �لرباعي كاماًل مع رقم �الثبات (�له�ية �أو ج��ز �ل�سفر) و�لهاتف و�لعن��ن كاماًل.

.www.m3ali.tv  دخ�ل �مل�سابقة و�مل�ساركة فيها يك�ن طريق م�قع قناة �ملعايل -

- تعلن نتائج �مل�سابقة الحقاً بعد رم�سان يف قناة �ملعايل وجريدة �الأنباء.

املــ�ــســابــقــة

نية م�سا لر ا

ب���رع���اي���ة

تلفزيون المعالي   أمة إيجابية
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تردد قناة املعايل على النايل �سات 10757 عامودي
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برنامج يعر�ض على قناة املعايل خالل �سهر رم�سان املبارك من تقدمي ال�سيخ الدكتور �سعد ال�سرثي ، فما  	•
هو الربنامج؟

•	حلة الكرامة.  

•	زكاتي.  

•	مدر�سة رم�سان.  

•	غاياتنا.  

ال�ســوؤال احلادي ع�سر

هل يجوز ا�صتخدام امل�صواك اأثناء ال�صيام؟

ا�صتخدامه مكروه.  -1  

ا�صتخدامه يف�صد ال�صوم.  -2  

ا�صتخدامه جائز.  -3  
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�سروط امل�سابقة

 اجلــــــــوائـــــــز

پ اجلائزة الأوىل: رحلة عمرة �ساملة املدينة املنورة )تذكرة + اإقامة مع الفطور + املوا�سالت(.   پ اجلائزة الثانية: رحلة اإىل العتبات املقد�سة بالعراق )تذكرة 

+ اإقامة مع الفطور + املوا�سالت(.   پ اجلائزة الثالثة: رحلة اإىل م�سهد )تذكرة + اإقامة مع الفطور + املوا�سالت(.   پ اجلائزة الرابعة: رحلة اإىل مرقد 

ال�سيدة زينب بدم�سق )تذكرة + اإقامة مع الفطور + املوا�سالت(.   پ اجلائزة اخلام�سة اإىل العا�سرة: تذاكر �سفر فقط اإىل اإحدى الوجهات ال�سابقة.

امل�سابقة الوقفية الأوىل: رم�سان 1431 هـ

1 - امل�ساركة يف هذه امل�سابقة متاحة للجميع: مواطنني ومقيمني.

2 - ت�سرتط الإجابة على الكوبون اليومي اخلا�ص بامل�سابقة اأو على النموذج ال�سامل جلميع الأ�سئلة والذي �سيتم ن�سره لحقًا على اأن تكون الإجابة �سحيحة 

وعلى الكوبون الأ�سلي للم�سابقة ول تقبل الكوبونات امل�سورة اأو املطبوعة.

3 - يدخل املت�سابق ال�سحب مرة واحدة فقط.

4 - تر�سل الإجابات الثالثون دفعة واحدة يف ظرف واحد يكتب عليه »م�سابقة الوقف اجلعفري« اإىل عنوان اإدارة الوقف اجلعفري بالأمانة العامة لالأوقاف: 

الد�سمة - قرب جمعية الد�سمة التعاونية، اأو اإىل �ص.ب: 482 ال�سفاة، 13005.  يكتب على الظرف الأمانة العامة لالأوقاف - اإدارة الوقف اجلعفري - الد�سمة.

ل اإىل الفائز بالحتياط. واختيار الفائزين �سيكون عرب  5 - تكتب بيانات املت�سابق بخط وا�سح. واإذا مل يتقدم الفائز ل�ستالم جائزته خالل ثالثني يومًا. حتوَّ

القرعة بني الإجابات ال�سحيحة.

6 - الأمانة العامة لالأوقاف - اإدارة الوقف اجلعفري هي امل�سوؤولة عن اعداد ال�سئلة وم�سمونها وفرز الكوبونات وحتديد الفائزين عن طريق ال�سحب وت�سليم اجلوائز للفائزين.

7 - اأخر موعد لإ�ستالم الإجابات هو ال�ساعة الواحدة ظهرًا من يوم اخلمي�ص 2010/10/7م و�ستعلن اأ�سماء الفائزين عرب جريدة الأنباء و�سيتم الت�سال بهم عرب 

هواتفهم امل�سجلة يف الكوبون.              

بالتعاون مع جريدة

الأمانة العامة للأوقاف - اإدارة الوقف اجلعفري

�سع علمة )3( اأمام العبارة ال�سحيحة

❏

❏

❏

❏

الأ�س�������ل اأن يجوز للمتويل اأن يج�������ري تعديالت تكون خمالفة لغر��������ص الوقف اأو �سروطه   -1

حتى ولو كانت �سرعية

يجوز للواقف اأن يجعل للمتويل اأجرة مقابل عمله  -2

اإذا مل يع�������ني الواق�������ف للمتويل اأجرة كانت له اأجرة من مثله يف عمله اإل اإذا ظ�هر وفهم ان   -3

الواقف ق�سد التربع والعمل املجاين من املتويل

لي�ص للواقف اأن يعزل املتويل اإل اإذا خالف �سرط الواقف  -4

املـ�سـابـقـة  احلادية عــ�ســرة


